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A  
Nagy 
Fémrácshatározó
Az idén megjelent katalógu-
sunkban a konyhai tároló rend-
szereinket átcsoportosítottuk. 
Már nem funkció alapján ren-
dezzük sorba azokat, hanem 
minőségi illetve árkategória 
alapján. Az ezek közötti kiiga-
zodást segíti cikksorozatunk.

1. rész: Forest Wire

A klasszikus irányvonalat képviselő, 
megjelenésükben hagyományos, 
illetve a legkedvezőbb árú termé-
keket az érdeklődők a Forest Wire 
kategória alatt találhatják.
Megtalálhatóak benne a már jól 
bevált fémrácsok épp úgy, mint 
újonnan bevezetett, kiváló ár-érték 
aránnyal rendelkező termékek. Ez 
utóbbiak közül mutatunk be néhá-
nyat az alábbiakban.

HFR150
Oldallapra szerelhető polcrendszer
Katalógus 5.17 oldal
A termék már nem új a választé-
kunkban. A polcrendszer már bizo-
nyította az elmúlt években a meg-

bízhatóságát, tartósan megfelelő 
működését és állíthatóságát. A ko-
rábban kizárólag 150 mm-es elem-
hez elérhető 2 részes kosár, 2 újabb 
szélességi mérettel bővült. Immár 
elérhető 200 és 300 mm széles ele-

mekhez is, megtartva a termékcsa-
lád minden minőségi és funkcionális 
tulajdonságát, legyen szó a csillapí-
tott önbehúzós csukódásról vagy az 
előlaprögzítés állíthatóságáról.

típus méret (mm) beép. méret cikkszám
HFR150 111x545x468 114x560x480 10006250093
HFR200 151x545x468 155x560x480 10006250400
HFR300 220x545x468 225x560x480 10006250410
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24270 
Fenéklapra szerelhető polcrendszer
Katalógus 5.18 oldal

A fenéklapra rögzíthető kosarak 
mindig is közkedveltek voltak, az 
oldallapra szerelhetőekkel szemben. 
Ezeknek a termékeknek az alkalma-
zása során nem kell külön figyelmet 
szentelni a technológiai sorrendre, 
akár a már kész korpuszba is köny-
nyedén beszerelhetőek. A termék-
család bevezetése során rengeteg 
szempontot figyelembe véve kije-
lenthetjük, hogy a termék ár/érték 
arányban verhetetlen, funkció tekin-
tetében pedig kategóriáját megha-
zudtoló előnyökkel rendelkezik.

A család teljes megoldást kínál 200-
600 mm-es szélességekben, kettő- 
illetve háromszintes kivitelben.

Funkciók között pedig megemlíthe-
tő, hogy teljes kihúzású és csillapí-
tottan önbehúzós csúszókkal szerel-
tek, és az előlaprögzítők mindegyike 
3 irányban állítható.

típus méret (mm) beép. méret polc cikkszám
24270.200

145x510x475 164x520x480
2 10006250500

24272.200 3 10006250600
24270.300

245x510x475 264x520x480
2 10006250510

24272.300 3 10006250610
24271.400

345x510x475 364x520x480
2 10006250520

24273.400 3 10006250620
24271.500

445x510x475 464x520x480
2 10006250530

24273.500 3 10006250630
24271.600

545x510x475 564x520x480
2 10006250540

24273.600 3 10006250640

Színazonos csavarok fogasokhoz és polctartókhoz
Szeretné, ha az antik fekete színű fo-
gasai, díszpántjai és polctartói csavar 
fejei nem virítanának? Van rá meg-
oldásunk!
Antik fekete foganytúink, díszpánt-
jaink, fogasaink és polctartóink 

népszerű újdonságot jelentenek új 
katalógusunk széles termékfelhoza-
talában. Mostantól ezen színű termé-
keknél nem kell megelégednie azzal, 
hogy a réz vagy nikkel színű csavar-
fejek virítsanak a rendkívül dekoratív 

bútorelemeken, hiszen színazonos 
csavarok is elérhetőek kínálatunk-
ban. Külön csomagokban kínáljuk a 
csavarokat annak megfelelően, hogy 
fogashoz, polctartóhoz vagy dísz-
pánthoz kívánjuk használni azokat.

csavar neve cikkszám
Csavar WCR100 díszpánthoz (6 db 4x18) 10007552795
Csavar WAP801/802 fogashoz (2 db 4x25, 2 db 4x50) 10008871015
Csavar WRM800 polctartóhoz (3 db 4x25, 3 db 4x50,  3 
db 3,5x16)

10013511015



Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örö-
münkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket 
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keres-
sen meg minket, készséggel állunk rendelke-
zésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com
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Perfect Line vízzárók színhatározója

Aktuális hátfallemez választékunk

A Perfect Line vízzárók különlegessé-
ge, hogy méretük kisebb a hagyomá-
nyos háromszög típusoknál. Lapo-
sabb kialakításuknak köszönhetően 
jobban egybeolvadnak a munkalap 
felületével, szinte észrevétlen átme-

netet képezve a pult és a fal között. 
Ezt a hatást még egy apró trükkel si-
került a tervezőknek még jobban ér-
vényesíteni: az alsó vízzáró gumi csík 
láthatatlan. A felső gumi csík és a 
végzárók, sarkok színe megegyezik, 

valamit harmonizál a dekor színével. 
Ezen színek meghatározásában nyújt 
az alábbi kép segítséget.
A termékek cikkszámai katalógusunk 
3.67. oldalán találhatók.

Hátfallemezeink jelenleg 22, a bú-
torlapokkal harmonizáló színben ér-
hetőek el. Aktuális kínálatunkat az 

alábbi táblázat mutatja be, illetve a  
színben harmonizáló munkalappal, 
kiegészítőkkel és élzárókkal kibővített 

változata megtalálható honlapunk le-
töltések menüpontjában is.

91115 98102 98138 98656 98149 98151 98104 94129 94126 94110 96138
fehér szürke egérszürke szürke-metál sötétszürke antracit fekete beige homok drapp világosbarna
 

Kód  Név  Bútorlap 18 mm Hátfallemez
U108 ST9 Vanília Sárga 20010108182 21010108000
W908 ST2 Bázis Fehér 20010908181 21010908001
U999 ST2 Fekete 20010999180 21010999000
H1137 ST12 Barnásfekete Sorano Tölgy 20021137181 21021137000
H1145 ST10 Bardolino Natúr Tölgy 20021145180 21021145000
H1277 ST9 Világos Lakeland Akác 20021277180 21021277000
H1334 ST9 Világos Sorano Tölgy 20021334180 21021334000
H1424 ST22 Fineline Krém 20021424180 21021424000
H1502 ST15 Éger 20021502180 21021502000
H1511 ST15 Bavária Bükk 20021511180 21021511000
H1582 ST15 Ellmau Bükk 20021582180 21021582000
H1615 ST9 Verona Cseresznye 20021615180 21021615000
H1706 ST15 Cseresznye 20021706180 21021706000
H1709 ST15 Francia Dió 20021709180 21021709000
H1733 ST9 Majnau Nyír 20021733180 21021733000
H1951 ST15 Calvados Vörös 20021951180 21021951000
H3080 ST15 Mahagóni 20023080180 21023080000
H3129 ST9 Merano Vörös 20023129180 21023129000
H3331 ST10 Natúr Nebrasca Tölgy 20023331180 21023331000
H3395 ST12 Natúr Corbridge Tölgy 20023395180 21023395000
H3704 ST15 Dohány Aida Dió 20023704180 21023704000
F501 ST2 Szálcsiszolt Alumínium 20030501180 21030501000


